
بسمه تعالی
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قروه 

دوره اول متوسطه ) س(دبیرستان نمونه خدیجه الکبری 
شیفت صبح٩٣نوبت دوم   خرداد ماه 

٣/٣/٩٣:تاریخ امتحان ریاضی          :  نام درس :                                  نام و نام خانوادگی 

دقیقه ٧٥: مدت زمان هفتم                      : پایه :                                                  نام پدر 

نمره سئواالت شماره
١ متر مربع باقی مانده باشد ٨اگر از مساحت باغچه گلکاری کرده است در یک باغچه مریم    آن را سبزی و      آن را 

کل مساحت باغچه چند متر مربع است ؟
١

١ . برابر دیگری باشد اندازه هر کدام را حساب کنیدپنجیکدیگرند اگر اندازه یکی مکملدو زاویه  ٢

٢ .حاصل عبارتهای زیر را بدست آورید
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١ میانگین دمای هوای قروه چند .درجه است + ١٤درجه و حداکثر آن -٦در یک شبانه روز بهاری ، حداقل دمای قروه 
درجه است ؟

٤

٧٥/٠ .درجه باشد ٥٠ساق و زاویه بین دو سانتی متر باشد٣آن ساقرسم کنید که اندازه هر متساوی الساقینی مثلثی
.)روش کار خود را پاک نکنید (

٥

٥/٠ ٧و١٠و١٣و....ام عبارت مقابل کدام است ؟                  nجمله 

n٣+٤) د  n٣+٢) جn٣)  بn٧) الف 

٦

٧٥/٠ .                                                         پیدا کنید b=-١و a= ٢مقدار عددی عبارت مقابل را به ازای  
 =ba +a٢

٧

٧٥/٠ .را بنویسید٤٥تمام شمارنده های عدد  ٨

٢ .      اصل عبارت زیر را بدست آورید ح)الف 
)١٥٠و١٢٥(=

٩



.حاصل کسر مقابل را حساب کنیدم  .م.کاتوجه به ب)ب
١
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٥/١ )مرکز دایره است O(همنهشت هستند ؟  ODCوOACچرا دو مثلث
................                        .......  = .......  بنابه حالت

                      .........= .......                                                ..............   =    .............
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١٠

٥/١ مساحت جانبی شکل را حساب کنید )  ب )         نوشتن فرمول الزامی است(.حجم شکل مقابل را حساب کنید )لفا ١١

١ گسترده یک استوانه را رسم کنید 
. و تعداد یالها و راسهای یک منشور چهار پهلو را بنویسید

١٢

٢ .کنید را رسمABرا روی دستگاه بیابیدو بردار BوAنقطه 
.یک جمع بنویسیدABبردار تناظرو م
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٧٥/١ .حاصل عبارتهای مقابل را به دست آورید 
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٧٥/٠ .حاصل عبارتهای زیر را به صورت عددی تواندار بنویسید

٤
٣ × ٣

٣ × ١٢
٥ × ۱۲

۳ = ١٥

٥/٠ x٣–٦= ١٥.     معادله مقابل را حل کنید  ١٦

٥/٠ .                                          حاصل جذرهای مقابل را بنویسید 

- ٤٩ = ۰/٨١ = ١٧

١ .جاهای خالی را کامل کنید 

.قرار دارد.... ......بین دو عدد  ۱۳

.ضلعی منتظم است سهنوعی ....... 
.است...... برابر با aیک مربع به ضلع مساحت

.است..... برابر با ٥عدد مکعب 

١٨

٢٠ .موفق و سر بلند باشید 



کلید سئواالت
٩٣نوبت دوم  خرداد ماه 

هفتم           :پایه اول               : دوره ریاضی                                  : درس 
٣/٣/٩٣: تاریخ امتحان صبح                   ٥/٨: ساعت شروع 

نصف نمره ٤٨نصف نمره و بدست آوردن عدد ١/٦بدست آوردن کسر  ١
نمره ٢٥/٠نمره و نوشتن رابطه ها ٥/٠نمره و بدست آوردن هر کدام از زاویه ها ٦،٢٥/٠=٥+١نسبت  ٢

نمره ٢٥/٠نمره و عدد درست ٢٥/٠هر مورد عالمت  ٣
نمره ٢،٥/٠نمره تقسیم بر ٥/٠مجموع دو دما  ٤

نمره ٢٥/٠سانت هر کدام ٣درجه و رسم هر دوساق ٥٠رسم زاویه  ٥
گزینه د صحیح است  ٦

.نمره را دارد ٢٥/٠هر مورد +٤-٢=٢عدد  ٧
نمره را دارد ٢٥/٠نوشتن هر کدام از جفت عددها  ٨

٢٥/٠نمره دارد و در قسمت ب صورت و مخرج هر کدام ٥/٠م .م.نمره دارد و بدست آوردن ب٥/٠تجزیه هر عدد 
نمره دارد 

٩

.نمره را دارد٢٥/٠نمره و نوشتن اسم مثلثها ٢٥/٠حالت نمره و ٢٥/٠نوشتن هر تساوی  ١٠
ضرب در ارتفاع برای حجم ونوشتن جواب درست هر کدام نمره را دارد ٢٥/٠حساب کردن مساحت و محیط قاعده 

.نمره را دارد ٢٥/٠
١١

.نمره دارد ٨،٢٥/٠و راس ١٢نمره دارد ویال ٢٥/٠رسم قاعده و شکل جانبی هر کدام   ١٢
نمره را دارد و نوشتن طول و عرض ٧٥/٠نمره را دارد و جمع بردار متناظر ٧٥/٠پیدا کردن نقاط و رسم بردار هر کدام 

.نمره دارد ٥/٠بردار 
١٣

نمره را دارد ٢٥/٠نمره و بدست آوردن جواب هر کدام ٢٥/٠نوشتن جمع عددها هر کدام  ١٤
.را دارد٢٥/٠نمره را دارد وجواب آخر ٢٥/٠اول و دوتای دوم هر کدام حاصل دو تای  ١٥

.نمره را دارد x٢٥/٠=٧نمره را دارد و جواب ٢١،٢٥/٠=x۳جواب ١٦
٠.نمره دارد ٥/٠هر کدام / ٩و - ٧جواب عدد  ١٧

.دارد نمره ٢٥/٠درست است هر مورد a٤،١٢٥،مثلث متساوی االضالع ،٤و٣اولی بین  ١٨
طراح پروین صدرا .                                                              نمره است ٢٠جمع بارم 


